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1. Introdução

Estas Regras Oficiais ("regras") do Campeonato Mundial de Clash of Clans 2021 ("torneio" ou
"campeonato") se aplicam a todos os participantes do Torneio em 2021 ("jogadores"). Todos os
jogadores devem seguir as exigências estabelecidas neste documento e devem entender que a violação
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de qualquer regra poderá resultar em desclassificação imediata e na perda do prêmio em dinheiro
conforme determinado pelos organizadores do torneio (“TOs” ou “administradores”).

Os seguintes termos e condições neste regulamento oficial ("regras") do Campeonato Mundial de Clash
of Clans 2021 ("torneio" ou "campeonato") se aplicam ao torneio e às suas seis (6) temporadas,
incluindo ligas das Guerras de Clãs ("LGC"), pré-classificatória mensal, classificatória mensal,
classificatória final ("CF") e final mundial ("FM"), bem como seus participantes ("jogadores").

Ao participar do Campeonato Mundial de Clash of Clans, você concorda com as condições a seguir.

O organizador do torneio ("organizador"), a seu critério, (a) pode atualizar, corrigir ou complementar
estas regras a qualquer momento com ou sem aviso aos jogadores e (b) pode interpretar ou aplicar estas
regras por meio de avisos, publicações on-line, e-mails ou outras formas de comunicação eletrônica para
oferecer instruções e assistência aos jogadores.

2. Visão geral
2.1. Definição dos termos

2.1.1. Torneio: refere-se ao Campeonato Mundial de Clash of Clans 2021 em sua
totalidade, incluindo suas cinco (5) etapas - liga das Guerras de Clãs,
pré-classificatória mensal, classificatória mensal, classificatória final e final
mundial.

2.1.2. Guerra: indica uma guerra amistosa 5x5 jogada entre duas das equipes
participantes até que um vencedor seja determinado. Os jogadores só poderão
realizar 1 ataque em cada guerra.

2.1.3. Tempo de preparação: refere-se ao período inicial de uma guerra amistosa em
que as equipes definem seus layouts de base, doam tropas de reforço e
exploram as bases inimigas. Esse período é de 5 minutos durante cada etapa do
torneio, com exceção das ligas das Guerras de Clãs.

2.1.4. Tempo de batalha: refere-se ao período após o término do tempo de
preparação em que as equipes podem iniciar seus ataques às bases inimigas.
Esse período varia entre 30 e 45 minutos durante cada etapa do torneio, com
exceção das ligas das Guerras de Clãs.

2.1.5. Temporada: as temporadas duram 1 mês e são formadas pela liga das Guerras
de Clãs, pela pré-classificatória mensal e pela classificatória mensal.

2.1.6. Eliminação simples: as equipes competirão de acordo com uma tabela. Cada
equipe é eliminada da competição após 1 derrota.

2.1.7. Eliminação dupla: as equipes competirão de acordo com uma tabela dividida
em grupo de vencedores (para equipes sem derrotas) e grupo de perdedores
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(para equipes com 1 derrota). As equipes serão eliminadas da competição após
2 derrotas.

2.1.8. Ingresso dourado: as equipes que alcançarem o primeiro lugar durante a
classificatória mensal ganharão um ingresso dourado que garantirá a sua vaga
na final mundial.

2.1.9. Ingresso prateado: as equipes que conseguirem um ingresso prateado obterão
uma vaga na classificatória final. A melhor equipe de cada classificatória mensal
que não ganhar um ingresso dourado em uma classificatória mensal
subsequente e que não tiver conseguido um ingresso prateado em uma
classificatória mensal anterior ganhará o ingresso prateado da eliminatória em
andamento.

2.1.10. Ingresso surpresa: a melhor equipe nos torneios da comunidade que não tenha
um ingresso prateado nem um ingresso dourado após todas as seis (6)
temporadas receberá um ingresso surpresa. O ingresso surpresa garante vagas
específicas à equipe na classificatória final.

2.1.11. Portal do torneio: é a plataforma competitiva do torneio em que a inscrição, o
cronograma, as informações sobre o evento e a organização das disputas estão
disponíveis.

2.2. Tradução das regras

2.2.1. Estas regras foram traduzidas em diversos idiomas para abranger um maior
número de jogadores. Em caso de contendas relacionadas às regras ou a
inconsistências em sua tradução, será consultada a versão em inglês deste
documento.

2.3. Prêmio em dinheiro

2.3.1. Caso uma equipe ganhe um prêmio, o capitão do time será contatado com
relação ao processo de pagamento. As equipes devem enviar as informações de
pagamento dentro do prazo de sete (7) dias após o término da competição. A
premiação em dinheiro será paga em até 90 dias após o recebimento das
informações.

2.3.2. Caso as informações de pagamento estejam incompletas ou incorretas, o
procedimento será adiado até que os dados corretos sejam enviados.

2.3.3. Cada jogador é responsável por todos os custos e despesas associados ao
prêmio ganho que não são aqui especificados. Impostos e tributos nacionais,
estatais, municipais ou locais, como imposto de renda, associados ao
recebimento ou uso de prêmios são de inteira responsabilidade do jogador.

2.3.4. Jogadores não terão permissão para reivindicar prêmios em dinheiro ou valores
em dinheiro por recompensas se residirem em um país atualmente sujeito a
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sanções financeiras pelos Estados Unidos da América ou União Europeia que
proíbem transações financeiras ou pagamentos em seu país de residência.

2.4. Versão do jogo

2.4.1. Os jogadores devem instalar a versão mais recente do jogo para participar.

2.4.2. Todas as partidas on-line serão jogadas com a atualização mais recente
disponível no servidor durante a partida.

2.5. Nível exigido de centro da vila

2.5.1. Todos os jogadores deverão usar uma conta com o maior nível de centro da vila
disponível durante todas as etapas da competição. Jogadores com nível de
centro da vila abaixo do nível máximo não poderão participar.

2.6. Alterações nas regras

2.6.1. Os administradores se reservam o direito de corrigir, remover ou mudar as
regras aqui descritas sem aviso. Os administradores também se reservam o
direito de tomar decisões em casos que não estão explicitamente descritos ou
detalhados neste regulamento, além de tomar decisões que contrariem o
conjunto de regras em casos extraordinários a fim de preservar o jogo justo e o
espírito esportivo.

2.7. Confidencialidade

2.7.1. O conteúdo de reclamações, tíquetes de assistência, conversas ou de quaisquer
outras correspondências com os administradores é considerado estritamente
confidencial. A publicação de tais materiais é proibida sem consentimento por
escrito prévio dos administradores. A publicação de tais materiais sem
consentimento por escrito prévio pode resultar em pontos de penalidade.

2.7.2. Antes de receber informações confidenciais, os jogadores deverão assinar um
acordo de não divulgação (NDA) no qual aceitam os termos e condições
estabelecidas pelo organizador. A violação dos termos e condições do acordo
resultará em multas estipuladas pelo organizador e em banimento de
competições por um ano.

2.8. Qualificações, requisitos e restrições à participação

2.8.1. Todos os jogadores devem ter, no mínimo, 16 anos de idade para participar. Os
jogadores entre 16 e 17 anos de idade (16-18 na Coreia do Sul e 16-19 no
Japão) deverão comprovar a autorização dos pais ou do guardião legal nos
formulários de verificação para participarem do evento. Todos os jogadores
residentes da China continental devem ter, no mínimo, 18 anos de idade para
participar.
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2.8.2. A idade mínima deve ser atingida antes do primeiro dia de competição da
pré-classificatória mensal em questão. Jogadores que completarem 16 anos de
idade no dia do evento ou posteriormente não poderão participar da temporada.

2.8.3. Os jogadores aptos a participar precisarão preencher um formulário de inscrição
ao se classificarem para a classificatória mensal. Eles deverão preencher todos
os campos obrigatórios do formulário de verificação para serem avaliados.

2.8.4. Jogadores participando do torneio deverão comprovar sua identidade. Não
fornecer comprovante de identidade pode resultar em não participação ou em
desclassificação do torneio. O organizador se reserva o direito de verificar os
dados dos jogadores a qualquer momento, se julgar necessário.

2.8.5. Para o processo de verificação, os jogadores devem enviar aos administradores
a cópia de um dos documentos de identidade listados abaixo:

2.8.5.1. Documento nacional de identificação

2.8.5.2. Documento escolar de identificação

2.8.5.3. Certidão de nascimento

2.8.5.4. Passaporte

2.8.6. Os jogadores devem ser os únicos proprietários das contas de Clash of Clans
utilizadas durante o torneio. Os jogadores só poderão participar das
pré-classificatórias mensais, classificatórias mensais, classificatórias finais e final
mundial com uma única conta.

2.8.7. Os jogadores que já tiverem conseguido um ingresso dourado em 2021 não
poderão participar das pré-classificatórias mensais nem das classificatórias
mensais seguintes com nenhuma de suas contas.

2.8.8. Funcionários da Supercell, da direção do torneio ou de empresas parceiras não
podem se inscrever nem competir nas pré-classificatórias mensais, nas
classificatórias mensais, na classificatória final e na final mundial.

2.8.9. Transmissões ao vivo das disputas do torneio são proibidas e só poderão ser
realizadas pelo canal oficial de e-sports da Supercell durante o evento.

2.9. Requisitos e restrições às equipes

2.9.1. As equipes devem se inscrever com uma escalação de cinco (5) jogadores
durante a inscrição da pré-classificatória. Alterações nas escalações de times
não serão permitidas após o encerramento das inscrições. As equipes que não
tiverem avançado a etapas posteriores por meio de ingressos prateados,
ingressos dourados ou ingressos surpresa poderão montar escalações
diferentes nas temporadas seguintes.
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2.9.1.1. Na ocasião do registro, o líder do clã pode selecionar cinco (5)
jogadores do mesmo clã que cumpram os requisitos de participação
e não estejam registrados em nenhuma outra equipe na
classificatória mensal, na classificatória final ou na final mundial.

2.9.2. Todas as demais alterações nas escalações serão proibidas, exceto em
circunstâncias extraordinárias ou de força maior em que um jogador não possa
participar. Tais pedidos de substituição deverão ser comunicados por meio do
Discord/WeChat ao administrador responsável, que avaliará os casos
individualmente. Mudanças de escalação não precisam ser aceitas pelos
administradores responsáveis.

2.9.3. Final mundial:

2.9.3.1. Todas as equipes da final mundial poderão ter 1 substituto por
equipe. Quaisquer substituições devem ser apresentadas aos
administradores responsáveis no máximo até 16 de novembro. Não
serão permitidas substituições após 16 de novembro, exceto em
circunstâncias extraordinárias ou de força maior em que um jogador
não possa participar. Mudanças de escalação não precisam ser
aceitas pelos administradores responsáveis.

3. Estrutura do torneio

3.1. Etapas e formato

O torneio é composto de seis (6) temporadas. Cada temporada tem três (3) etapas:
uma liga das Guerras de Clãs, uma pré-classificatória mensal e uma classificatória
mensal, conforme descrito abaixo. As seis (6) temporadas determinam seis (6) das oito
(8) equipes que participarão da final mundial. As últimas duas (2) equipes serão
determinadas por meio da classificatória final.

3.1.1. Liga das Guerras de Clãs

3.1.1.1. A liga das Guerras de Clãs acontece durante os primeiros 11 dias do
mês.

3.1.1.2. Ao término da liga das Guerras de Clãs de cada mês, os clãs
rebaixados, promovidos ou que permaneçam nas Ligas de
Campeões I, II e III poderão se inscrever na pré-classificatória do
mês em questão. Além disso, clãs que estejam na Liga de
Campeões I, II ou III e que não participaram da liga das Guerras de
Clãs do mês podem se registrar como equipes.
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3.1.1.3. Os líderes de clãs classificados poderão se inscrever com uma
equipe de cinco (5) integrantes que estejam dentro do clã no
momento para participar da pré-classificatória mensal por meio do
portal do torneio no próprio jogo. O líder do clã também pode
registrar integrantes que não tenham participado da liga das Guerras
de Clãs no mês.

3.1.1.4. As inscrições terminam 48 horas antes do início da
pré-classificatória mensal. Durante esse período, os administradores
poderão eliminar equipes inscritas com uma ou mais contas que
violem a Política de Jogo Limpo e Seguro da Supercell.

3.1.1.5. Após a conclusão das inscrições, os jogadores receberão um link
para entrar no servidor do Discord/WeChat da pré-classificatória
mensal por meio do portal do torneio no jogo. A participação é
opcional, mas recomendada a jogadores em busca de informações
adicionais.

3.1.2. Pré-classificatória mensal

3.1.2.1. A pré-classificatória mensal é uma competição de 2 dias com
formato de eliminação simples sediada no portal do torneio do
próprio jogo. As equipes serão agrupadas em uma tabela com base
nos resultados obtidos nas ligas das Guerras de Clãs. Os times com
maior pontuação recebem prioridade na formação dos grupos. Das
equipes inscritas, as 64 melhores na Liga de Campeões I das ligas
das Guerras de Clãs do mês em curso participarão diretamente da
primeira rodada (de um total de 128) do dia 2, sem precisarem
participar do dia 1.

3.1.2.2. Os jogadores devem participar com uma equipe previamente
formada de cinco (5) integrantes. A escalação não poderá ser
alterada após a inscrição na pré-classificatória mensal.

3.1.2.3. O número de equipes inscritas determinará a quantidade de
rodadas, que pode variar de 12 a 16.

3.1.2.4. O dia 1 terminará quando 64 equipes permanecerem na competição.
O dia 2 será uma continuação do dia 1 e incluirá outras 64 equipes à
primeira rodada (confira a seção 3.1.2.1). O dia 2 terminará quando
os vencedores forem anunciados. Além da partida final para
estabelecer o 1º e o 2º lugar, serão disputadas partidas adicionais
para determinar o 3º, 4º, 5º e 6º lugar. As 6 melhores equipes
avançarão para a classificatória mensal.

3.1.2.5. Os capitães de equipe deverão fazer check-in no início do evento e
no começo de cada rodada por meio do portal do torneio no próprio
jogo. O check-in começa 2 hora antes do início do torneio e termina
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45 minutos antes do início do torneio. O check-in nas disputas é
acessível por 5 minutos após a disputa ficar disponível no portal do
torneio. Não fazer o check-in durante o horário reservado pode
resultar em desclassificação.

3.1.2.6. As 6 melhores equipes na pré-classificatória mensal avançarão para
a classificatória mensal. Todos os jogadores que avançarem para a
classificatória mensal terão que entrar no servidor do
Discord/WeChat para responder a uma pesquisa e verificar sua
idade.

3.1.2.6.1. As equipes que não entrarem no
Discord/WeChat, não completarem os
formulários solicitados no prazo e não forem
aprovadas nas etapas de verificação poderão
ser desclassificadas. Caso uma equipe seja
desclassificada, os administradores entrarão
em contato com o próximo time com melhor
colocação na pré-classificatória mensal para
substituir a equipe.

3.1.3. Classificatória mensal

3.1.3.1. As equipes vão competir numa chave de eliminação dupla com
duração de 2 dias. Os grupos serão ordenados de acordo com o
resultado final da pré-classificatória mensal. As duas melhores
equipes não terão que participar da primeira rodada.
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3.1.3.2. Webcam de transmissão

3.1.3.2.1. Os jogadores devem usar uma webcam e
equipamentos para aparecerem em vídeo na
transmissão ao vivo. A idade mínima deve ser
atingida antes do primeiro dia de competição
da pré-classificatória mensal em questão.

3.1.3.2.2. Jogadores que não tenham acesso a uma
webcam devem entrar em contato imediato
com a administração do evento para a
aquisição de uma. A equipe de administração
do torneio ajudará todos os competidores das
classificatórias mensais a adquirirem uma
webcam.

3.1.3.2.3. Instruções de instalação das webcams serão
enviadas aos jogadores e deverão ser usadas
durante a classificatória mensal.

3.1.3.3. As equipes que alcançarem o primeiro lugar durante a classificatória
mensal ganharão um "ingresso dourado" que garantirá a sua vaga
na final mundial.

3.1.3.4. O "ingresso prateado", que garante acesso à classificatória final,
será concedido à melhor equipe de uma determinada classificatória
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mensal. No entanto, a equipe não pode ter conseguido uma vaga
em uma classificatória final durante uma classificatória mensal
anterior nem poderá avançar à final mundial em uma classificatória
mensal seguinte. A lista de equipes que conseguiram um ingresso
após um determinado evento está disponível no site do Campeonato
Mundial de Clash of Clans.

3.1.3.5. Caso a equipe portadora de um ingresso prateado consiga uma
vaga na final mundial em um torneio posterior, seu ingresso
prateado será concedido à próxima equipe com melhor colocação
de acordo com a regra acima. Caso haja empate na classificação,
os seguintes critérios serão usados:

3.1.3.5.1. Resultado da disputa entre as equipes na
classificatória mensal ou na pré-classificatória
mensal (se houver).

3.1.3.5.2. Total de estrelas obtidas na classificatória
mensal.

3.1.3.5.3. Média de destruição na classificatória mensal.

3.1.3.5.4. Posição na tabela competitiva da
pré-classificatória.

3.1.3.6. Caso todas as seis equipes participantes da classificatória mensal
não possam receber o ingresso prateado, ele será concedido à
equipe com melhor colocação que ainda não tenha obtido vaga na
final mundial nem na classificatória final após as seis (6)
classificatórias mensais.

3.1.4. Classificatória final

3.1.4.1. A classificatória final (CF) será formada por dez (10) equipes. Seis
(6) delas se classificarão por meio da classificatória mensal,
conforme a seção 3.1.3.4. Quatro (4) outras equipes se classificarão
por meio de torneios terceirizados ao conseguirem o ingresso
surpresa, conforme descrito na seção 2.1.10.

3.1.4.2. As equipes classificadas competirão em um formato de eliminação
simples dividido em dois grupos de cinco (5) equipes. As duas
equipes com ingressos surpresa competirão entre si para decidir
quem avançará para a semifinal do seu grupo. Cada grupo
competirá em dias diferentes.
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3.1.4.3. Equipes com ingresso prateado serão distribuídas na tabela
seguindo a ordem de classificação para a classificatória final. Caso
uma equipe detentora de ingresso prateado obtenha um ingresso
dourado em uma classificatória mensal subsequente, a próxima
equipe mais bem classificada no mês da obtenção do ingresso
prateado receberá a vaga na classificatória final.

3.1.4.3.1. Tabela dos ingressos prateados:

Posição 1 - Maio
Posição 2 - Junho
Posição 3 - Julho
Posição 4 - Agosto
Posição 5 - Setembro
Posição 6 - Outubro

3.1.4.3.2. As equipes com ingresso surpresa serão
alocadas aleatoriamente. Os capitães das
equipes poderão presenciar o sorteio das
posições.

3.1.4.4. Webcam de transmissão

3.1.4.4.1. Os jogadores devem usar uma webcam e
equipamentos para aparecerem em vídeo na
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transmissão ao vivo. A idade mínima deve ser
atingida antes do primeiro dia de competição
da pré-classificatória mensal em questão.

3.1.4.4.2. Jogadores que não tenham acesso a uma
webcam devem entrar em contato imediato
com a administração do evento para a
aquisição de uma.

3.1.4.4.3. Antes do evento, a equipe de administração de
transmissão enviará instruções para os
jogadores sobre como configurar a webcam.

3.1.5. Final mundial

3.1.5.1. A final mundial consistirá em seis (6) equipes que conseguiram o
ingresso dourado na temporada do mês em questão e em duas (2)
equipes provenientes da classificatória final.

3.1.5.2. As equipes vão competir em um evento de eliminação dupla com 8
equipes e duração de 3 dias. As equipes serão divididas em grupos
com base nos meses em que se qualificaram conforme abaixo:

3.1.5.2.1. Tabela dos ingressos dourados:

Posição 1 - Maio
Posição 2 - Junho
Posição 3 - Julho
Posição 4 - Agosto
Posição 5 - Setembro
Posição 6 - Outubro
Posição 7 - Dia 1 da classificatória final
Posição 8 - Dia 2 da classificatória final

3.1.5.3. Webcam de transmissão

3.1.5.3.1. Os jogadores devem usar uma webcam e
equipamentos para aparecerem em vídeo na
transmissão ao vivo. A idade mínima deve ser
atingida antes do primeiro dia de competição
da pré-classificatória mensal em questão.

3.1.5.3.2. Jogadores que não tenham acesso a uma
webcam devem entrar em contato imediato
com a administração do evento para a
aquisição de uma.
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3.1.5.3.3. Antes do evento, a equipe de administração de
transmissão enviará instruções para os
jogadores sobre como configurar a webcam.

3.2. Formato das disputas

3.2.1. Configurações das guerras

Pré-classificatória mensal dia 1

● Período de preparação: 5 minutos
● Tempo de batalha: 30 minutos
● Durante essa guerra de 30 minutos, os ataques poderão ser realizados a

qualquer momento.

Pré-classificatória mensal dia 2
● Período de preparação: 5 minutos
● Tempo de batalha: 45 minutos
● Os ataques devem seguir a ordem estipulada na seção 3.2.3.
● Os clãs devem ser formados por apenas 5 integrantes, além de

administradores adicionais e contas oficiais de espectadores.

Classificatória mensal dia 1 e dia 2
● Período de preparação: 5 minutos
● Tempo de batalha: 45 minutos
● Os ataques devem seguir a ordem de transmissão estipulada na seção

3.2.4.
● Os clãs devem ser formados por apenas 5 integrantes, além de

administradores adicionais e contas oficiais de espectadores.

Classificatória final
● Período de preparação: 5 minutos
● Tempo de batalha: 45 minutos
● Os ataques devem seguir a ordem de transmissão estipulada na seção

3.2.4.
● Os clãs devem ser formados por apenas 5 integrantes, além de

administradores adicionais e contas oficiais de espectadores.
○ As equipes devem usar o clã que foi fornecido a elas depois da

conclusão da classificatória mensal em que participaram.
Equipes com ingresso surpresa deverão entrar em um clã de
transmissão antes da classificatória final.

Final mundial:
● Período de preparação: 5 minutos
● Tempo de batalha: 45 minutos
● Os ataques devem seguir a ordem de transmissão estipulada na seção

3.2.4.
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● Os clãs devem ser formados por apenas 5 integrantes, além de
administradores adicionais e contas oficiais de espectadores.

○ As equipes devem usar o clã que foi fornecido a elas para as
transmissões durante a classificatória mensal ou classificatória
final.

3.2.2. Pontuação nas disputas e desempates

Após a conclusão das guerras, a equipe vencedora é escolhida com base nos
seguintes critérios (em ordem):

1. Maior número de estrelas
2. Maior percentual de destruição
3. Duração média do ataque mais rápido

Rodada de desempate: caso as equipes estejam empatadas após a
consideração dos fatores acima, elas competirão em um desafio amistoso no
formato melhor de 1. Cada equipe selecionará um único integrante para
participar usando um (1) ataque por jogador. Os critérios mencionados acima
são aplicados aos resultados do desafio amistoso. Esse processo é repetido até
que um vencedor possa ser estabelecido com precisão.

● Os administradores convidarão ambos os jogadores para um clã
específico. Os jogadores devem configurar o seu exército amistoso e as
tropas do Castelo do Clã antes de aceitarem o convite.

● Assim que os jogadores estiverem no clã, os administradores informarão
quando eles deverão criar desafios amistosos e iniciar os ataques ao
mesmo tempo.

3.2.3. Ordem de ataque

A ordem de ataque estipula o momento em que cada jogador deve iniciar seu
ataque durante uma guerra.

Tempo de guerra restante: refere-se ao cronômetro do jogo na parte superior
da tela de guerra que marca o tempo quando a batalha começa.

Equipe da esquerda: refere-se à equipe no lado esquerdo da disputa conforme
o portal do torneio. A equipe da esquerda é a equipe na disputa com melhor
colocação da tabela inicial.

Equipe da direita: refere-se à equipe no lado direito da disputa conforme o
portal do torneio.

Caso uma guerra aconteça fora do portal do torneio, os organizadores do torneio
escolherão um lado para cada equipe.

As equipes não precisam informar a ordem dos seus atacantes.

16

Version 1.0.0

Last Updated: October 29th, 2021



Cronograma da ordem de ataques

Ataque Tempo de guerra
restante

Equipe - Atacante

1 37 minutos 0 segundo Equipe da direita - Jogador 1

2 33 minutos 0 segundo Equipe da esquerda - Jogador 1

3 29 minutos 0 segundo Equipe da direita - Jogador 2

4 25 minutos 0 segundo Equipe da esquerda - Jogador 2

5 21 minutos 0 segundo Equipe da direita - Jogador 3

6 17 minutos 0 segundo Equipe da esquerda - Jogador 3

7 13 minutos 0 segundo Equipe da direita - Jogador 4

8 9 minutos 0 segundo Equipe da esquerda - Jogador 4

9 5 minutos 0 segundo Equipe da direita - Jogador 5

10 1 minuto 0 segundo Equipe da esquerda - Jogador 5

Os jogadores têm uma margem de 15 segundos em relação ao tempo restante
detalhado acima para iniciarem seus ataques, independentemente da situação
do ataque do adversário. Os jogadores podem tirar capturas de tela e denunciar
as equipes que não cumprirem com os prazos estipulados acima. Com base na
frequência e na severidade das violações, os organizadores do torneio podem
dar advertências, decretar derrotas ou desclassificações às equipes infratoras.

Exemplo: o 5º jogador da equipe da direita deve começar o ataque faltando 5
minutos. Logo, o 5º jogador deve começar o ataque faltando de 5 minutos e 15
segundos a 4 minutos e 45 segundos.

3.2.4. Ordem de ataques da transmissão

Durante as classificatórias mensais, a classificatória final e a final mundial, a
ordem de ataques é levemente ajustada para acomodar a transmissão.

As equipes devem declarar a ordem de seus atacantes aos organizadores do
torneio. A ordem dos atacantes deve ser enviada aos organizadores do torneio
antes de o tempo de guerra restante atingir 38 minutos 0 segundo. As equipes
que não enviarem a ordem de seus atacantes a tempo ou que não cumprirem a
ordem estipulada serão punidas.
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Em vez de usar o cronograma da ordem de ataques, os jogadores serão
informados quando deverão iniciar cada ataque pelos organizadores do torneio
no bate-papo do clã.

3.2.5. Restrições de integrantes do clã

Durante o dia 2 das pré-classificatórias mensais, os dias 1 e 2 das
classificatórias mensais e a classificatória final, os clãs devem conter apenas os
cinco (5) integrantes oficialmente inscritos. Clãs participantes devem ser
esvaziados e conter apenas os cinco (5) jogadores registrados oficialmente na
equipe antes do check-in do segundo dia de competição da pré-classificatória
mensal e devem estar no clã da liga das Guerras de Clãs em que se
classificaram.

Os administradores podem solicitar a participação em clãs a qualquer momento
do torneio para resolver possíveis problemas e ajudar na realização das
disputas. Além disso, contas oficiais de espectadores deverão ser aceitas nos
clãs para a disponibilização de cobertura ao vivo das guerras.

Excluindo administradores e contas oficiais de espectadores, as equipes que
tiverem em seu clã um número maior que os 5 integrantes oficialmente inscritos
poderão ser desclassificadas.

3.2.6. Preparativos para a disputa

Equipamento e conexão estáveis são necessários para a participação no
campeonato. Cabe aos jogadores garantir que os seus dispositivos e a conexão
utilizada sejam adequados antes do início da competição. Problemas de
equipamento ou de conexão durante uma partida podem levar à
desclassificação pelos administradores.

3.2.7. Não comparecimento

Durante as pré-classificatórias mensais, após serem notificadas pelo portal do
torneio, as equipes têm 5 minutos para comparecer às disputas on-line (horário
de início da partida + 5 minutos). Comparecer às disputas após 5 minutos pode
resultar em desclassificação.

Durante as classificatórias mensais e a classificatória final, os administradores
estabelecerão um horário mais rígido com os jogadores por meio dos canais do
Discord/WeChat para garantir a pontualidade da transmissão.

3.3. Procedimento das disputas

3.3.1. Pré-classificatória mensal: processo e expectativas

3.3.1.1. Inscrição:
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Para participarem, os jogadores devem fazer parte de um clã
pertencente à liga Campeão I, II ou III da Liga das Guerras de Clãs,
devem ser escolhidos pelo líder do clã e devem completar a
inscrição na plataforma do torneio dentro do jogo. Caso algum
jogador não complete a inscrição, o jogador e a equipe não poderão
participar.

3.3.1.2. Participação:
Para que uma equipe possa participar, todos os seus integrantes
devem completar a inscrição. Além disso, o capitão da equipe deve
confirmar a equipe e fazer o check-in no torneio no horário
determinado na plataforma do torneio e no Discord ou WeChat. O
capitão da equipe também deve fazer o check-in em cada uma das
disputas dentro do prazo de 5 minutos. Caso essas etapas não
sejam realizadas, os jogadores e a equipe não poderão participar.

Os clãs também devem reduzir os requisitos de entrada para que
espectadores oficiais possam solicitar acesso.

3.3.1.3. Problemas e contestações:
Equipes que tenham problemas ou contestações em suas disputas
devem encaminhar a questão à equipe de administração do torneio
durante a disputa em andamento ou após o seu término. Caso
nenhum problema ou contestação seja encaminhado até a próxima
rodada de disputas começar, os resultados serão confirmados como
estão.

3.3.2. Requisitos de integridade competitiva para classificatórias mensais,
classificatórias finais e finais mundiais.

3.3.2.1. Ao longo da duração total de uma guerra, cada jogador deve
aparecer numa videochamada com os administradores. O conteúdo
dessa chamada de vídeo será gravado para fins relacionados aos
requisitos de integridade competitiva e só poderá ser visualizado
pelos administradores.

3.3.2.2. Os administradores farão chamadas de vídeo separadas com cada
equipe. Os jogadores e seus dispositivos devem estar enquadrados
no vídeo durante toda a chamada. Além disso, o áudio não deve ser
configurado como mudo para que a equipe de administração possa
ouvir os jogadores. Jogadores não podem desligar a chamada de
vídeo durante suas disputas por nenhum motivo.

3.3.2.3. As equipes devem se comunicar somente com seus integrantes e
com os administradores durante as disputas. As equipes não podem
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receber nenhuma ajuda externa durante esse período, incluindo
interações on-line e presenciais.

3.3.2.4. As equipes não podem usar dispositivos secundários, como celular
ou tablet. As equipes podem interagir apenas com o dispositivo
usado para participar na guerra durante suas disputas. Dispositivos
podem ser usados como câmeras de transmissão ou de integridade
competitiva, mas não podem ser usados para nenhum outro
propósito durante disputas.

3.3.2.5. O não cumprimento das diretrizes mencionadas resultará em
redução da pontuação de guerra ou em possível desclassificação.

4. Cronograma do torneio
O organizador tem o direito de corrigir, excluir ou alterar o cronograma deste manual
sem aviso prévio.

Os horários de início a seguir seguem o Tempo Universal Coordenado (UTC).
Dependendo do fuso horário de cada jogador, os eventos podem ocorrer em uma data
diferente em comparação aos horários de início baseados no fuso horário UTC.

4.1. Liga das Guerras de Clãs

A liga das Guerras de Clãs de cada temporada começa no dia 1º e termina no dia 11 de
cada mês.

4.2. Pré-classificatórias mensais

A inscrição para a pré-classificatória de cada evento será encerrada 48 horas antes do
início do dia 1. O check-in no portal do torneio para ambos os dias de uma
pré-classificatória começará duas (2) horas antes e se encerrará quarenta e cinco (45)
minutos antes do início previsto.

Evento Datas (UTC) Horário de início (UTC)

Pré-classificatória de
maio

22-23 de maio 10:00

Pré-classificatória de
junho

19-20 de junho 18:00

Pré-classificatória de
julho

17-18 de julho 1:00

Pré-classificatória de
agosto

22-21 de agosto 10:00
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Pré-classificatória de
setembro

18-19 de setembro 18:00

Pré-classificatória de
outubro

16-17 de outubro 1:00

4.3. Classificatórias mensais

Os jogadores devem fazer check-in com os administradores em ambos os dias de uma
classificatória uma (1) hora antes do início previsto.

Evento Datas (UTC) Horário de início (UTC)

Classificatória de maio 29-30 de maio 1:00

Classificatória de junho 26-27 de junho 1:00

Classificatória de julho 24-25 de julho 1:00

Classificatória de agosto 29-28 de agosto 1:00

Classificatória de
setembro

25-26 de setembro 1:00

Classificatória de outubro 23-24 de outubro 1:00

4.4. Classificatória final

Os jogadores devem fazer check-in com os administradores em ambos os dias da
classificatória final uma (1) hora antes do início previsto.

Evento Datas (UTC) Horário de início (UTC)

Classificatória final 13 e 14 de novembro 1:00

4.5. Final mundial

Os jogadores devem fazer check-in com os administradores em ambos os dias da final
mundial 1 (uma) hora antes do início previsto.

Evento Datas (UTC) Horário de início (UTC)

Final mundial 3-5 de dezembro 04:00
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4.6.

5. Prêmios e incentivos

5.1. Classificatória mensal

As equipes que participarem de uma classificatória mensal receberão prêmio em
dinheiro de acordo com a posição alcançada.

Posição Prêmio em dinheiro

1 US$ 15.000

2 US$ 10.000

3 US$ 8.250

4 US$ 6.750

5-6 US$ 5.000

5.2. Classificatória final

As equipes que participarem da classificatória final receberão prêmio em dinheiro de
acordo com a posição alcançada. A premiação de ambos os dias é igual.

Posição Prêmio em dinheiro
por dia

1 US$ 5.000

2 US$ 4.000

3 - 4 US$ 3.000

5 US$ 2.000

5.3. Final mundial

As equipes que participarem da final mundial receberão prêmio em dinheiro de acordo
com a posição alcançada.

Posição Prêmio em dinheiro

1 US$ 250.000
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2 US$ 150.000

3 US$ 100.000

4 US$ 75.000

5-6 US$ 37.500

7-8 US$ 25.000

6. Comunicação e suporte
6.1. Plataforma de comunicação

6.1.1. O Discord será a plataforma principal de comunicação com a equipe de
administração do torneio para obter respostas imediatas a respeito de
problemas/questões urgentes do torneio.

6.1.2. O WeChat será usado como plataforma alternativa de comunicação para países
sem acesso seguro ao Discord.

6.1.3. Os servidores do torneio no Discord e WeChat serão acessíveis apenas para
participantes inscritos e autorizados.

6.2. Suporte

6.2.1. Os servidores do torneio no Discord e WeChat fornecerão informações
adicionais sobre o torneio aos participantes. Administradores e moderadores
estarão à disposição para esclarecer as dúvidas dos jogadores e auxiliar com
questões relacionadas ao torneio.

7. Marcas e patrocinadores de jogadores e equipes
Os administradores se reservam o direito de proibir o uso de nomes e/ou símbolos não
desejados no torneio. Palavras ou símbolos protegidos legalmente são proibidos de forma geral,
exceto se o proprietário conceder permissão para o uso.

7.1. Marcas das equipes (branding)

Equipes e jogadores devem ser consistentes em termos do nome da equipe e dos
apelidos dos jogadores ao longo da competição. Quando uma equipe obtém uma vaga
na classificatória mensal, as seguintes regras entram em vigor:
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7.1.1. As equipes podem realizar duas (2) trocas de marca no total durante o torneio,
sendo uma no início da competição e uma após a conclusão de três
classificatórias mensais.

7.1.2. Caso uma equipe não patrocinada passe a receber o patrocínio de uma
organização e use seu nome, essa mudança contará como uma troca de marca.

7.1.3. Caso uma equipe passe a ser patrocinada, mas perca o patrocínio durante o
torneio, a equipe voltará ao seu nome de equipe independente. Essa mudança
não contará como troca de marca.

7.2. Restrições de patrocínio

Jogadores e equipes não têm permissão de promover marcas pessoais ou de equipes,
patrocinadores e logotipos que entrem em conflito com os princípios do torneio, tais
como:

7.2.1. Álcool

7.2.2. Substâncias ilícitas

7.2.3. Sites de apostas

7.2.4. Produtos de tabaco

7.2.5. Armas

7.2.6. Pornografia

7.2.7. Produtos de concorrentes diretos

7.2.8. Outras empresas de jogos, editoras e/ou plataformas

8. OBRIGAÇÕES DE MÍDIA E CONTEÚDO
Todos os jogadores classificados para jogar na final mundial deverão participar das
seguintes atividades de mídia caso sejam solicitados:

● Entrevistas antes das disputas
● Entrevistas pós-disputa
● Coletivas de imprensa
● Sessões de fotografias
● Outras gravações de vídeo
● Ensaio técnico
● Ensaio final
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9. Código de Conduta
Todos os participantes estão sujeitos às condições da Política de Jogo Limpo e Seguro definida
pela proprietária do torneio, a Supercell, aqui.

9.1. Integridade competitiva

Espera-se que as equipes deem o seu melhor a todo momento, em qualquer partida do
torneio, e evitem comportamento contrário ao espírito esportivo, honestidade e/ou jogo
limpo.

9.2. Investigação do comportamento de jogadores

Se os administradores do torneio determinarem que um integrante ou uma equipe
violaram os Termos de Uso de Clash of Clans, as regras de Clash of Clans ou outras
regras da Supercell, os administradores do torneio podem determinar penalidades a
seu critério. Se a equipe de administração entrar em contato com um integrante da
equipe para discutir a investigação, o integrante tem a obrigação de falar a verdade. Se
um integrante da equipe retiver informações ou enganar a equipe de administração
obstruindo a investigação, o integrante e/ou a equipe estarão sujeitos a punições.

9.3. Jogo sujo

Os seguintes comportamentos são considerados injustos e estão sujeitos a
penalidades, inclusive a uma possível desclassificação. A decisão final fica a critério da
equipe de administração do torneio.

9.3.1. Conluio

Conluio é definido como um acordo entre jogadores ou equipes para alterar
intencionalmente os resultados de uma disputa. Equipes que participarem de
tais situações serão investigadas. A equipe que violar esta regra estará
sujeita a banimento do torneio pelo resto do ano e confiscação de todos os
prêmios em dinheiro obtidos. Conluios incluem (mas não se limitam a) ações
como:

9.3.1.1. Perder deliberadamente em troca de compensação ou por qualquer
outro motivo, ou tentar induzir outro jogador a fazê-lo.

9.3.1.2. Fazer um acordo prévio para dividir dinheiro e/ou qualquer outra
forma de premiação.

9.3.1.3. Jogo frouxo, definido como um acordo entre jogadores ou equipes
para não causar dano, para não impedir o adversário ou para não
jogar dentro de um padrão razoável de competição.
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9.3.2. Trapaça

9.3.2.1. Ataque DDoS

Limitar ou tentar limitar a conexão de outros participantes ao
jogo por meio de um ataque DDoS (Distributed Denial of
Service) ou qualquer outro meio.

9.3.2.2. Software e hardware

Usar qualquer software ou hardware para obter benefícios que
não estariam disponíveis no jogo de outra forma. Outras
trapaças são: qualquer software de terceiros que manipule a
jogabilidade, jogar em servidores piratas, ataques por script.
Para saber mais, confira a Política de Jogo Limpo e Seguro e
os Termos de Uso da Supercell.

9.3.3. Hacking

Hacking é definido como qualquer alteração de Clash of Clans por um
jogador, equipe ou pessoa agindo em nome de um jogador ou equipe.

9.3.4. Exploração de erros

Explorar erros no jogo, conhecidos ou recém-descobertos, para obter
vantagem é estritamente proibido.

9.3.5. Desconexão intencional

Uma desconexão intencional do jogo sem um motivo apropriado e explícito
para obter vantagem.

9.3.6. Roubo de identidade

Jogar com a conta de outro jogador ou pedir, induzir, encorajar ou direcionar
outra pessoa a jogar com a conta de outro jogador.

9.3.7. Conduta não profissional

9.3.7.1. Assédio

Assédio é definido como atos sistemáticos, hostis e repetidos.
Caso um participante do torneio seja flagrado assediando
qualquer jogador ou organizador do torneio, o participante
receberá uma advertência para que o comportamento não
profissional pare. Caso haja múltiplas infrações, pontos de
penalidade serão aplicados.

26

Version 1.0.0

Last Updated: October 29th, 2021

https://supercell.com/en/safe-and-fair-play/
https://supercell.com/en/terms-of-service/


9.3.7.2. Assédio sexual

Assédio sexual é definido como avanços sexuais indesejados.
O julgamento é feito com base no que uma pessoa sensata
consideraria como conduta indesejável ou ofensiva. Não há
tolerância para qualquer ameaça, coerção sexual ou promessa
de vantagens em troca de favores sexuais.

9.3.7.3. Discriminação

Os jogadores não podem ofender a dignidade ou a integridade
de um país, de uma pessoa ou de um grupo por meio de
palavras ou ações desdenhosas, discriminatórias ou
difamantes por causa de raça, cor de pele, origem étnica,
nacional ou social, gênero, idioma, religião, opinião política ou
qualquer outra opinião, condição financeira, condição de
nascimento, orientação sexual ou qualquer outro motivo.

9.3.7.4. Os jogadores não podem se apresentar como membros da
Supercell ou dos jogos da empresa em declarações públicas.

9.3.8. Declarações sobre o Campeonato Mundial de Clash of Clans, a Supercell e
Clash of Clans: nenhum jogador pode fazer, enviar, autorizar ou endossar
qualquer declaração ou ação que cause, ou que tenha o intuito de causar, um
efeito prejudicial ou nocivo aos interesses do torneio, da Supercell e seus
afiliados ou de Clash of Clans, o que será determinado exclusivamente a critério
dos administradores do torneio.

9.3.9. Atividades criminosas

Nenhum integrante de equipe pode participar de atividades proibidas pela lei
comum, estatuto ou tratados e que levem ou que provavelmente possam
levar à condenação em qualquer corte de jurisdição competente.

9.3.10. Comportamento imoral

Nenhum jogador pode participar de atividades consideradas pelo torneio
como imorais, vergonhosas ou contrárias às convenções de comportamento
ético apropriado.

9.3.11. Confidencialidade

Um integrante de equipe não pode compartilhar nenhuma informação
confidencial fornecida pela equipe de administração ou por qualquer afiliado
da Supercell, por nenhum método de comunicação, incluindo todas as redes
sociais.

9.3.12. Suborno
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Nenhum jogador pode oferecer presentes ou recompensas a um jogador,
treinador, empresário, equipe de administração, funcionário ou pessoa
relacionada a outra equipe do torneio em troca de serviços prometidos,
prestados ou a serem prestados na derrota ou tentativa de derrota de uma
equipe adversária.

9.3.13. Presentes

Nenhum integrante de equipe pode aceitar qualquer presente, recompensa
ou compensação por serviços prometidos, prestados ou a serem prestados
em relação aos aspectos competitivos do jogo, incluindo serviços
relacionados à derrota ou tentativa de derrota de uma equipe adversária ou
serviços com a intenção de entregar ou manipular uma partida ou jogo. A
única exceção a essa regra é no caso de compensação por desempenho
paga a um membro de equipe pelo proprietário ou patrocinador oficial da
equipe.

9.3.14. Desobediência

Nenhum jogador pode se recusar a cumprir instruções sensatas ou decisões
da equipe de administração do torneio.

9.3.15. Manipulação de partidas

Nenhum jogador pode oferecer, concordar, conspirar ou tentar influenciar o
resultado de uma partida ou disputa de qualquer maneira proibida pela lei ou
por estas regras.

9.3.16. Solicitações de documentos ou outras solicitações

Documentos, documentações diversas e outros itens, considerados
necessários, podem ser solicitados em vários momentos do torneio pela
equipe de administração do torneio. Se a documentação não for preenchida
conforme o padrão da equipe de administração do torneio, a equipe pode
sofrer penalidades. Penalidades podem ser impostas se os itens solicitados
não forem recebidos dentro do prazo.

9.3.17. Associação com jogos de azar

Nenhum jogador ou integrante da equipe de administração do torneio pode
participar, direta ou indiretamente, de apostas ou jogos de azar referentes
aos resultados do torneio.

10. Penalidades
Qualquer pessoa flagrada participando ou tentando participar de qualquer ato que a equipe de
administração do torneio acredite, sob seus próprios critérios, constituir jogo sujo será sujeita a
penalidades. Mediante a descoberta de qualquer jogador cometendo violações das regras
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listadas acima, a equipe de administração do torneio pode, sem limitação de autoridade, aplicar
as seguintes penalidades:

10.1. Advertência

10.2. Anulação de resultados de guerra ou perda de pontos

10.3. Suspensões

10.4. Desclassificação

Infrações recorrentes estão sujeitas a penalidades crescentes até, e incluindo, desclassificação
de participações futuras em torneios de Clash of Clans. Vale ressaltar que as penalidades nem
sempre serão impostas de forma sucessiva. A equipe de administração do torneio, a seu
próprio critério, pode, por exemplo, desclassificar um jogador pela primeira ofensa, se a ação do
jogador em questão for considerada grave pela equipe de administração do torneio.

As equipes receberão pontos de penalidade por cada violação cometida por seus integrantes às
diretrizes do regulamento. Equipes com infrações recorrentes receberão pontos de penalidade
que podem ser acumulados, independentemente de a equipe já ter recebido pontos de
penalidade pela infração em questão.

Violação Pontos de penalidade

Advertência 0 - 1

Desobediência 2

Exploração de erros/desconexão intencional 2

Trapaça 4

Hacking 4 - 6

Discriminação 6

Assédio 6

Conluio/manipulação de partidas 8

Assédio sexual 8

Consequências por acúmulo de pontos de penalidade

Consequência Pontos de penalidade obtidos

Anulação de resultados de guerra ou perda 2
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de pontos

Desclassificação da temporada 4

Desclassificação da temporada e banimento
para a próxima temporada

6

Banimento pelo ano completo do torneio 8

11. Termos de Uso

Todos os participantes estão sujeitos às condições dos Termos de Uso definidos a seguir pela
proprietária do torneio, a Supercell.

12. Caráter definitivo das decisões

O caráter definitivo de todas as decisões referentes à interpretação destas regras, elegibilidade
do jogador e da equipe, cronogramas, execução do torneio e eventos relacionados, assim como
punições por má conduta, cabem somente à Supercell e à Vindex, cujas decisões são
irrevogáveis. As decisões da Supercell e da Vindex em relação a estas regras não podem ser
recorridas e não dão margem a qualquer reparação monetária por danos ou a qualquer outra
exigência legal de compensação. Estas regras podem ser corrigidas, modificadas ou
complementadas ocasionalmente pela Supercell e pela Vindex para garantir, entre outras coisas,
o jogo limpo e a integridade do torneio.
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